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SZANOWNI MIESZKAŃCY
Od wydania ostatniego numeru 

naszego biuletynu wiele się wydarzy-
ło. Rozpoczęliśmy realizację progra-
mu „Rodzina 500 plus”. Od strony 
organizacyjnej wszystko przebiegło 
sprawnie i interesanci nie odczuli 
niedogodności związanych z nowym 
zadaniem, które na nas nałożono.

Za pośrednictwem „Wieści” chciał-
bym zwrócić Państwa uwagę na je-
den z budynków wykorzystywanych 
przez Zespół Szkół w Ostrorogu, 
którego najwyższa kondygnacja po-
zostaje niezagospodarowana. Chce-
my to zmienić i obecnie szukamy 
odpowiedniego rozwiązania. Bar-
dzo ciekawa jest historia szkolnictwa 
w naszej gminie. Dzięki uprzejmości 
pracownicy szkolnej biblioteki mo-
żemy przedstawić Państwu w skró-
cie najważniejsze informacje na ten 
temat. W archiwach zachowały się 
również ciekawe zdjęcia.

Nasza oświata zmienia się. Wpro-
wadziliśmy system stypendialny dla 
zdolnej młodzieży. Mam nadzieję, że 

będzie on jeszcze bardziej motywo-
wał naszych uczniów do wytężonej 
pracy i zdobywania wiedzy. Więcej 
na ten temat przeczytacie Państwo 
w naszym biuletynie.

Gmina Ostroróg jest interesują-
ca nie tylko ze względu na histo-
rię. Działa tu wiele organizacji, które 
zrzeszają aktywnych Mieszkańców. 
Jedna z nich – Grom Binino świę-
tuje w tym roku 50-lecie istnienia. 

Z tej okazji, dzięki zaangażowaniu 
wielu osób, na początku maja odbę-
dzie się festyn, na który już dziś ser-
decznie zapraszam w imieniu orga-
nizatorów. Liczę, że spotkam się tam 
z Państwem i razem będziemy mo-
gli świętować to ważne dla klubu wy-
darzenie.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Ostroróg

dr Sławomir Szałata
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Program Rodzina 500+ w gmi-
nie Ostroróg wystartował spokojnie. 
Do południa 7 kwietnia złożono 59 
wniosków. 51 z nich wpłynęło w for-
mie papierowej, a pozostałe 8 za po-
średnictwem Internetu.

W gminie ustalono harmonogram 
przyjmowania wniosków. Miesz-
kańców poszczególnych sołectw ob-
sługiwano w ustalonej kolejności. 
Wnioski składane poza harmono-
gramem również były przyjmowane. 
Na początku pojawiło się wiele tele-
fonów z pytaniami. Urzędnicy poma-
gali także wypełniać wnioski intere-
santom w urzędzie.

W celu obsługi programu nie za-
trudniono żadnego nowego pracow-
nika. Dwóch spośród obecnie pra-

cujących pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ostrorogu ma 
zwiększony zakres obowiązków.

Do 7 kwietnia nie wydano jeszcze 
żadnej decyzji w sprawie świadczenia 
wychowawczego, ponieważ wszyst-
kie musiał najpierw zweryfikować 
prawnik. Do urzędu wpłynęły środ-
ki na rozpoczęcie programu od stro-
ny organizacyjnej.

Rodzin, którym świadczenie przy-
sługuje na drugie i kolejne dziec-
ko jest w gminie według szacunków 
Ośrodka Pomocy Społecznej około 
650. Na ten moment nie wiadomo, 
ile rodzin ma prawo do środków na 
pierwsze dziecko.

Wszystkie druki i informacje na 
temat programu znajdują się na 

stronie internetowej Urzędu Mia-
sta i Gminy w Ostrorogu. Informa-
cje o programie wywieszono także na 
tablicach ogłoszeniowych w poszcze-
gólnych miejscowościach.

Harmonogram obowiązuje przez 
miesiąc. Jeśli ktoś nie zdąży złożyć 
wniosku w wyznaczonym  terminie 
może złożyć go jeszcze przez dwa 
kolejne miesiące w godzinach pracy 
urzędu bez utraty prawa do świad-
czenia należnego od kwietnia.

31 marca do planu zadań zleconych 
w ramach Programu 500+ wprowa-
dzono  1 163 292 zł. Wypłaty środ-
ków są uzależnione od pozytywnej 
weryfikacji wniosku i przewiduje się, 
że do końca miesiąca nastąpią pierw-
sze wypłaty świadczeń.

Ruszył program „Rodzina 
500+” w naszej gminie
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Budowę nowego budynku szko-
ły w Ostrorogu rozpoczęto w 1985 
roku. W 1999 roku oddano do użyt-
ku piwnicę i parter, a 1 września 2001 
roku 1 piętro.  Niestety ostatnie pię-
tro (o czym mało kto wie) nadal nie 
jest wykończone.

Mimo upływu wielu lat ostatnia 
kondygnacja znajduje się nadal w sta-
nie surowym i nie jest wykorzystywa-
na na potrzeby oświatowe. Mimo za-
powiedzi sprawa odkładana była na 
później, nie została rozwiązana i spa-
dła na barki nowej władzy. Powierzch-
nię piętra szacowano na około 1000 
metrów kwadratowych. Koszt wykoń-

czenia kondygnacji z pewnością będzie 
wysoki i może przekroczyć milion zło-
tych. Z zewnątrz nic nie wskazuje na 
to, że powierzchnia nie jest użytkowa-
na w 100%. Do najwyższej kondygnacji 
doprowadzono media. Aby powierzch-
nia nadawała się do użytkowania, trze-
ba wykonać szereg prac, które już na 
pierwszy rzut oka wydają się być bar-
dzo kosztochłonne.

8 marca przewodniczący komisji 
branżowych Rady Miejskiej w Ostro-
rogu, burmistrz Sławomir Szałata, 
dyrekcja Zespołu Szkół w Ostrorogu 
oraz urzędnicy wizytowali najwyższe 
piętro nowego budynku szkoły. Ce-

lem wizytacji w szkole było przede 
wszystkim zapoznanie się ze stanem 
piętra. Układ pomieszczeń na tej 
kondygnacji daje szerokie możliwo-
ści wykorzystania powierzchni. Wła-
dze gminy od dawna zastanawiają się, 
na jakie cele przeznaczyć to miejsce. 
Pomysłów było wiele.

Władze gminy przy realizacji zada-
nia chciałyby skorzystać ze środków 
zewnętrznych. Pracownicy urzędu 
szukali źródeł dofinansowania, z któ-
rych można by pozyskać pieniądze. 
Niestety w obecnej perspektywie fi-
nansowej nie przewidziano środków 
na takie cele.

Ostatnia kondygnacja nadal CZEKA NA WYKOŃCZENIE
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Powierzchnia terenu sołectwa wyno-
si 384 ha (w tym tereny zabudowane 8 
ha). Zabudowa wsi jest zwarta.

Liczba mieszkańców miejscowości 
Bobulczyn wg stanu na koniec 2015 
roku wynosiła 267 osób. Struktura 
wiekowa ludności została przedsta-
wione w tabeli:

Nazwy miejscowości:
• Bachweld – nazwa historyczna
• Bobulczyn – nazwa współczesna

Pierwsza wzmianka dotycząca 
miejscowości pochodzi z 1398 roku. 
Wieś stanowiła własność Sędziwoja 
z Bobolczina. W rękach Bobolickich 
pozostawała do 1939 roku. Miejsco-
wość jako część klucza oporowskie-
go stanowiła własność rodziny Kwi-
leckich.

Z tego okresu w Bobulczynie za-
chowały się zabudowania folwarcz-
ne: spichlerz z XIX wieku i chlew-
nia z początku XX wieku oraz krzyż 
na murowanym cokole z figurą Mat-
ki Boskiej w niszy. Zabudowania fol-
warczne położone są po zachod-
niej stronie drogi wojewódzkiej nr 
184 z Ostroroga do Wronek w głę-
bi podwórza Rolniczego Kombina-
tu Spółdzielczego.

Spichlerz został zbudowany pod 
koniec XIX wieku (budynek jest mu-
rowany, piętrowy, a jego dwuspado-

wy dach pokryty został dachówką). 
Chlewnię wybudowano na począt-
ku XX wieku. To budynek murowa-
ny, parterowy o dwuspadowym dachu 
pokrytym dachówką.

Bobulczyn znajduje się w odległo-
ści około 6 km od Ostroroga oraz 
około 6 km od Wronek. Sołectwo 
graniczy z gminą Wronki. Najbliż-
sze miejscowości to Oporowo Huby 

Wieś Bobulczyn jest jednym z 13 sołectw gminy 
Ostroróg. W skład sołectwa wchodzi tylko jedna 
miejscowość – Bobulczyn. Wieś położona jest 
w odległości około 6 km na północny zachód od 
Ostroroga, przy drodze wojewódzkiej nr 184 do 
Szamotuł i Wronek, drodze powiatowej do Oporowa 
oraz drodze gminnej do Marianowa. 

Sołectwo Bobulczyn
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Do 18 roku życia 31 35 66
19 - 60 lat 78 77 155
Powyżej 60 lat 26 20 46
Ogółem 135 132 267
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i Nowa Wieś.
Obecnie stan nawierzchni drogi 

wojewódzkiej nr 184, która przebie-
ga przez tę miejscowość jest nieza-
dowalający. Mieszkańcy z niecierpli-
wością oczekują budowy obwodnicy 
Wronek oraz przebudowy tej drogi.

Ze względu na wzmożony ruch sa-
mochodów, który nastąpił w ostat-
nich latach należałoby podnieść po-
ziom bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego, a w szczególno-
ści dzieci. W tym celu zmieniono lo-
kalizację przystanku autobusowego 
na bezpieczniejszą i odgrodzono ją 
od drogi barierkami. W najbliższym 
czasie miejsce to ma zostać oświetlo-
ne. Doświetlenie sołectwa planuje się 
również w innych miejscach. 

Mieszkańcy chcieliby, aby utwar-
dzone zostały jeszcze drogi grun-
towe oraz drogi dojazdowe do pól. 
W ramach dobrej współpracy ze 
spółdzielnią gmina planuje uregulo-
wać stan prawny dróg znajdujących 
się na terenie sołectwa. Umożliwi to 
ich remont i przebudowę.

Dzieci uczęszczają do Zespołu 
Szkół w Ostrorogu, gdzie dowożo-
ne są autobusem szkolnym. Na te-
renie miejscowości w budynku byłej 
szkoły funkcjonuje obecnie świetli-
ca. W dyspozycji sołectwa jest kwota 
ponad 13 000 zł w ramach funduszu 
sołeckiego. Świetlica wiejska obec-
nie wymaga nakładów inwestycyj-
nych. Świetlica pełni funkcję ośrodka 
działalności kulturalnej, społecznej 
i edukacyjnej. Odbywają się tam cy-
kliczne imprezy, spotkania, szkolenia, 

warsztaty, dlatego mieszkańcy wska-
zują na potrzebę zakupienia nagło-
śnienia, laptopa, projektora. Realiza-
cja inwestycji wpłynie na zwiększenie 
częstotliwości spotkań mieszkańców 
a szczególnie dzieci i młodzieży.

W Bobulczynie funkcjonu-
je Ochotnicza Straż Pożarna, która 
w ubiegłym roku świętowała 50-le-
cie istnienia. Korzysta z uprzejmości 
spółdzielni, która bezpłatnie użycza 
dwa garaże na potrzeby jednost-
ki. Druhowie z Bobulczyna czynnie 
uczestniczą w imprezach kulturalno- 
rozrywkowych na terenie gminy. Pre-
zesem OSP Bobulczyn jest Sławomir 
Radzi. Na terenie wsi prężnie działa-

ją kobiety w ramach powołanego do 
życia stowarzyszenia: Stowarzysze-
nie Aktywne Kobiety z Bobulczyna. 
Mieszkańców charakteryzuje duże 
zaangażowanie w działania dotyczą-

ce rozwoju wsi oraz troska o podnie-
sienie atrakcyjności miejscowości.

We wsi znajdują się gospodarstwa 
indywidualne i sklep spożywczo-
-przemysłowy. Działa tam również 
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. 
Tadeusza Kościuszki, który jest fir-
mą z przeszło 50-letnią tradycją, po-
wstałą na bazie niewielkiej Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej. Aktual-
nie Kombinat zatrudnia około 30 
osób, z czego połowa to członkowie 
Spółdzielni. Kombinat gospodaruje 
na obszarze 300 ha użytków rolnych 
i prowadzi szeroko rozwiniętą i róż-
norodną działalność gospodarczą.

Na terenie gminnym znajduje się 
boisko, które będzie doposażane. 
W przyszłym roku odbędą się tam 
gminne dożynki.

W ramach funduszu sołeckie-
go w ubiegłym roku ocieplono część 
budynku świetlicy. Zakupiono rów-
nież materiały. Na utrzymanie boiska 
sportowego wydatkowano około 1,3 
tysiąca złotych, natomiast na utrzy-
manie dróg 2 tysiące zł. Organizacja 
imprez pochłonęła 1 tysiąc złotych. 
Sporo wydano również na materiały 
do utrzymania czystości.

W tym roku zaplanowano za-
kup kosy spalinowej za 1,5 tysią-
ca złotych, modernizację świetlicy 
za kwotę 6000 zł oraz wyposażenie 
świetlicy za 1000 zł. Na utrzymanie 
zieleni (w tym na boisku) przewidziano  

ciąg dalszy na str. 6
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ciąg dalszy zw str. 7

3 tysiące złotych. Na organizację im-
prez (materiał i usługi) planuje się 
wydać łącznie 4 tysiące zł. Kolejne 
dwa tysiące przewidziano na zakup 
tablic ogłoszeniowych.

Radnym z tego okręgu jest Mariusz 
Drasik. To jego pierwsza kadencja 

w Radzie Miejskiej w Ostrorogu. Jest 
członkiem Komisji Rewizyjnej oraz 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej. Naj-
bardziej interesują go sprawy związa-
ne z poprawą wizerunku Bobulczyna, 
inwestycjami oraz kwestie dotyczą-
ce porządku i bezpieczeństwa na te-
renie miasta i gminy Ostroróg. My-
śli, że modernizacja drogi przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa w so-
łectwie. Aktywnie wspiera miejscową 
jednostkę OSP. Zabiega o jej doposa-
żenie w nowy sprzęt. Remont i mo-
dernizacja świetlicy oraz wymiana 
oświetlenia w Bobulczynie to główne 
elementy jego programu na najbliż-
sze trzy lata. 

Od 26 lat sołtysem Bobulczyna 
jest Roman Libera. Ma córkę i syna 
oraz wnuka i wnuczkę. Sołtys aktyw-
nie angażuje się w sprawy sołectwa. 
W tym czasie udało mu się zmoder-
nizować świetlicę wiejską w ramach 
funduszu soleckiego, a wiele prac wy-
konano w czynie społecznym. Dba 
o wizerunek sołectwa, współpracu-
je w tym zakresie z miejscowym sto-
warzyszeniem oraz Urzędem Miasta 
i Gminy w Ostrorogu. Jego współ-
praca z burmistrzem układa się do-

brze. Jego żona – Maria Libera jest 
prezesem Stowarzyszenia Aktywne 
Kobiety z Bobulczyna. Organizacja 
powstała około 5 lat temu. Zajmuje 
się organizowaniem imprez dla dzie-
ci i innych mieszkańców sołectwa, or-
ganizuje wyjazdy do Poznania oraz 
dba o porządek – panie sprzątają, 
sadzą kwiaty i inne rośliny. Stowa-
rzyszenie liczy 21 członków. W tym 
roku na swoją działalność otrzy-
mały dotację w wysokości 3500 zł 
z budżetu gminy. Pani Maria dzia-
ła społecznie także poza stowarzy-
szeniem – indywidualnie włącza się 
w organizację imprez odbywają-
cych się poza gminą. Jest przedsta-
wicielem społecznym gminy w LGD 
Puszcza Notecka.
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Początki Gromu sięgają lat 60. 
ubiegłego wieku. Ucząca się mło-
dzież w Bininie potrzebowała zaję-
cia, żeby zagospodarować swój wolny 
czas. Zanim w Bininie powstał klub 
piłkarski funkcjonowała tam niefor-
malna grupa pasjonatów futbolu. Po-
jawił się pomysł, aby utworzyć Lu-
dowy Zespół Sportowy. Miejscowy 
społecznik Kazimierz Cembrowicz 
zarejestrował klubu w urzędzie woje-
wódzkim.

Żeby grać w piłkę 
nożną potrzebne było 
boisko z prawdziwe-
go zdarzenia. Z po-
mocą przyszedł wów-
czas PGR Dobrojewo. 
Pierwsze boisko znaj-
dowało się w rejonie 
obecnego przystanku 
autobusowego w tej 
miejscowości. Powsta-
ło na ziemi, która 
wcześniej należała do 
indywidualnego go-
spodarza – Sobcza-
ka. Mieszkaniec został 
wywłaszczony. Na tym 
terenie gospodaro-
wał PGR, który zde-
cydował się przekazać 
część gruntów na po-
trzeby LZS Grom Bi-
nino. – Cieszyliśmy 
się, ale wiedzieliśmy, 
że to było niedobre – 
wspomina Kazimierz Cembrowicz. 
Taki stan utrzymywał się do około 
1974 roku.

Do tego czasu Grom grał w B-kla-
sie. Boisko było wykorzystywane 
także przez drużynę Sokoła Biele-
jewo. Grom jeździł wówczas po czę-
ści naszego województwa i rozgrywał 
mecze z takimi zespołami jak ekipy 
z Dopiewa, Pamiątkowa i Rokietni-
cy. Drużyna z Binina odnosiła suk-
cesy w rozgrywkach Pucharu Polski. 
Pokonała Amicę Wronki, zespoły 
z Dusznik i Kaźmierza oraz Obrzyc-
ka. Przygodę Gromu przerwała do-
piero drużyna z Grodziska Wielko-
polskiego.  

Teren przekazany LZS-owi był do-
brze wyposażony. Istniały tam trzy 
boiska (do piłki ręcznej, nożnej oraz 
siatkówki). W świetlicy wiejskiej w Bi-
ninie grano w tenisa stołowego, szachy 
oraz ćwiczono podnoszenie ciężarków. 
Funkcjonował tam klub „Ruch”, który 
był czynny codziennie. Tam młodzież 
rywalizowała ze sobą. Brała też udział 
w gminnych spartakiadach.

Pierwsze boisko po około 10 la-
tach od jego powsta-
nia zaorano. Dopie-
ro w 1984 roku PGR 
w Gałowie przyszedł 
mieszkańcom Binina 
z pomocą. Inż. Zenon 
Jeżykiewicz przydzie-
lił teren pod nowe bo-
isko, przekazał bram-
ki. Wówczas Grom 
nazywał się „Orkan III 
Gałowo”. W tamtych 
czasach zawodników 
wożono na zawody, 
piłkarzom ufundowa-
no stroje i udzielono 
pomocy przy budowie 
szatni. Na nowym bo-
isku często odbywały 
się tam różne festyny, 
zawody i pokazy.

Były marszałek wo-
jewództwa – Mikołaj-
czak wsparł finansowo 
modernizację szat-

ni w Bininie. Na wniosek Kazimie-
rza Cembrowicza przekazał na ten 
cel pieniądze.

Do czasu, kiedy w Ostrorogu i Do-
brojewie nie było drużyn piłkarskich, 
skład Gromu zasilali zawodnicy z po-
bliskich miejscowości. Po powstaniu 
tych drużyn Grom miał problemy ka-
drowe. Od tego czasu do dnia dzisiej-
szego klub gra w rozgrywkach Ligi 
Nadwarciańskiej z drużynami z Zielo-
nejgóry, Ćmachowa, Rudek i innymi. 
Tam radzi sobie całkiem dobrze i obec-
nie zajmuje lokatę w środku tabeli.

W tym roku Grom obchodzi jubi-
leusz 50-lecia swojego istnienia. Wie-
le osób zaangażowało się w organiza-
cję święta klubu. Bardzo aktywny jest 
zwłaszcza miejscowy radny – Andrzej 
Kalemba. Władze gminy deklarują po-
moc w doposażeniu boiska.

Na podstawie relacji 
Kazimierza Cembrowicza

Bogata historia GROMU BININO

Kazimierz Cembrowicz (fot. R. Borowicki)Pierwszym prezesem klubu 
w Bininie był Kazimierz 
Multan. Po nim stery objął 
p. Batura. Jego następcą 
był Kazimierz Cembrowicz. 
Kiedy przeszedł na 
emeryturę kolejnym 
prezesem został Henryk 
Kucza. Po nim stery objął 
Andrzej Kalemba, który 
zorganizował obchody 
35-lecia klubu. Na tym 
stanowisku zastąpił go 
Leszek Gumny. Za czasów 
kiedy „Grom” grał w 
Lidze Nadwarciańskiej 
klubem kierował Rafał 
Antkowiak. Obecnie 
prezesem jest Janusz 
Ciozda.
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Miniony rok dla gminy Ostroróg był okresem wymagającym sporego 
wysiłku. Część zrealizowanych zadań przedstawiliśmy naszym 
czytelnikom wcześniej. Teraz prezentujemy kolejną garść informacji na 
temat ważnych dla naszej społeczności prac i zakupów.

Pracowity rok 2015

Remont nawierzchni drogi w Kluczewie
Wartość zadania: ok. 50 000 zł

Remont biur w urzędzie

Zakup serwera dla obsługi informatycznej urzędu
Wartość zadania ok. 30 000 zł

Naprawa przepustu w miejscowości Zapust
Wartość zadania: ok. 3 500 zł 

Remont w świetlicy w Szczepankowie (wartość zadania: ok. 14 500 zł) oraz świetlicy w Zapuście (wartość zadania: 8 800 zł)
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Usunięcie azbestu, remont dachu oraz uporządkowanie terenu przy urzędzie

Remont holu w UMiG Ostroróg
Wartość zadania: ok 14 000 zł

Remont w świetlicy w Bielejewie
Wartość zadania: 3 000 zł

Remont w świetlicy w Oporowie
Wartość zadania: 6 000 zł

Poprawa jakości oświetlenia drogowego
Wartość zadania: ok. 22 000

Prace nad Jeziorem Mormin
Wartość zadania ok. 10 000 zł
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Prawo stwarza możliwość podej-
mowania uchwał w sprawie zasad 
udzielania stypendiów uczniom. Na 
tej podstawie Rada Miejska w Ostro-
rogu 22 marca ustaliła zasady, który-
mi burmistrz powinien się kierować 
przy przyznawaniu jednorazowego 
stypendium naukowego dla uczniów. 

Stypendia dla uzdolnionych uczniów 
szkół prowadzonych przez gminę 
Ostroróg będą finansowane z budżetu 
gminy do wysokości określanej corocz-
nie w uchwale budżetowej. 

Program zakłada tworzenie i roz-
wój ekonomicznych warunków edu-

kacyjnych poprzez pomoc material-
ną udzielaną uzdolnionych uczniom. 
Powstał w celu wspierania wszech-
stronnego rozwoju i zainteresowań 
uczniów, stymulowania ich aktywno-
ści, rozbudzania zainteresowań na-
uką we wszystkich jej dziedzinach 
oraz w sporcie, wspieranie nauki ję-
zyków obcych, wzrostu aspiracji edu-
kacyjnych uczniów, wypromowa-
nie pozytywnego wzorca dla innych. 
Adresowany jest do uczniów szko-
ły podstawowej od klasy czwartej do 
szóstej oraz uczniów gimnazjum.

 

DLA KOGO STYPENDIUM?
Stypendium może być przyznane 

za wysokie wyniki w nauce uczniowi:
• który uzyskał na koniec roku szkol-

nego średnią ocen od 5,25 i powyżej 
w szkole podstawowej oraz uzyskał 
na koniec roku szkolnego bardzo 
dobrą lub wzorową ocenę ze spra-
wowania oraz uczniowi

• który uzyskał na koniec roku 
szkolnego średnią ocen powyżej 
5,10 w gimnazjum oraz uzyskał 
na koniec roku szkolnego bar-
dzo dobrą lub wzorową ocenę 
ze sprawowania.

OPŁACA się uczyć w Ostrorogu

Rada Miejska w Ostrorogu przyjęła pakiet uchwał wspierających 
edukację uzdolnionych uczniów uczących się w gminnych szkołach. 
Dzięki przejrzystym kryteriom osoby dobrze się uczące oraz osiągające 
wybitne sukcesy sportowe i artystyczne dostaną pieniądze oraz mają 
szansę na promocję swoich osiągnięć.
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Wniosek o przyznanie stypendium 
składa dyrektor szkoły. Na podstawie 
udokumentowanych wniosków przy-
znaje je Burmistrz Miasta i Gminy 
Ostroróg. Stypendium wypłaca się 
jednorazowo w wysokości maksy-
malnie do 300 zł po zakończeniu II 
semestru roku szkolnego, w którym 
uczeń spełnił określone warunki.

NAGRODA OD BURMISTRZA 
LUB NA WNIOSEK DYREKTORA
Nagrodę przyznaje Burmistrz 

Miasta i Gminy Ostroróg z własnej 
inicjatywy lub na wniosek dyrektora 
szkoły. Przyznaje się je uczniom klas 
IV- VI szkół podstawowych i klas I- 
III gimnazjum. Ma formę jednora-
zowej nagrody finansowej w wysoko-

ści maksymalnie do 500 zł.
Nagrodę przyznaje się za speł-

nienie, co najmniej dwóch z poniż-
szych warunków:
• za najwyższy wynik egzaminu 

gimnazjalnego w danym roku 
szkolnym wskazanego przez dy-
rektora szkoły,

• za najwyższy wynik sprawdzia-
nu klas VI w danym roku szkol-
nym wskazanego przez dyrekto-
ra szkoły,

• za najwyższą średnią ocen ucznia 
kończącego szkołę podstawo-
wą wskazanego przez dyrekto-
ra szkoły,

• za najwyższą średnią ocen ucznia 
kończącego gimnazjum wskaza-
nego przez dyrektora szkoły.

• za szczególne osiągnięcia zwią-
zane z procesem nauczania 
oraz osiągnięcia sportowe i ar-
tystyczne:

• laureatom powiatowych i rejo-
nowych konkursów, olimpiad, 
turniejów – za zajęcie I – 
III miejsca,

• laureatom lub finalistom woje-
wódzkich konkursów, olimpiad 
i turniejów, 

• laureatom lub finalistom kra-
jowych konkursów, olimpiad 
i turniejów. 

Uczniom, którzy jednocześnie speł-
niają kryteria do przyznania stypen-
dium i nagrody można przyznać jed-
no wyróżnienie w kwocie do 800 zł.

Komentarz Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 
Miejskiej w Ostrorogu – Stanisława Bartlakowskiego:

Pomysł wprowadzenia systemu nagradzania uczniów Zespołu Szkół w Ostrorogu narodził się pod koniec po-
przedniego roku szkolnego. Dotychczas zasady te nie były w żaden sposób uregulowane. Powstała propozycja 
uchwały w tej sprawie, która była omawiana na dwóch posiedzeniach komisji. Uwzględniono propozycje burmi-
strza oraz członków komisji odnośnie średnich ocen, od których stypendia będą przysługiwać w poszczególnych 
typach szkół. Pierwotnie projekt przewidy-
wał wyższy próg przyznawania stypendiów 
dla uczniów, ale złagodziliśmy go, ponieważ 
chcemy nagrodzić większą liczbę młodych 
ludzi. Rada przychyliła się do tej propozy-
cji. Cieszę się, że radni podjęli decyzję jed-
nogłośnie, bo będzie to ważny element ży-
cia naszych dzieci. Mam nadzieję, że jeszcze 
bardziej zmotywuje ich to do nauki.

Chciałbym, aby w przyszłości  udało się 
wprowadzić rozwiązanie, które pozwoli na-
gradzać także tych uczniów, którzy w ciągu 
roku szkolnego zrobili  największy postęp 
w nauce. Prowadzę rozmowy w tym zakre-
sie z dyrekcją Zespołu Szkół w Ostrorogu.

Kontrole ruszą od września
Na ostatnim posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środo-

wiska omówiono temat funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Ostroróg. 
Zwrócono uwagę na konieczność posiadania umów i rachunków za wywóz nieczystości płynnych. 
Radni postulowali przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. Postanowiono, że kontrole będą prowa-
dzone  od września i mieszkańcy będą musieli przedstawić rachunki za wywóz nieczystości do trzech 
miesięcy wstecz (od czerwca). Gospodarstwa rolne powinny mieć oddzielne zbiorniki na ścieki byto-
we i te z działalności gospodarstwa.

Prosimy o zachowanie rachunków i każdorazowe żądanie ich od osób wywożących nieczystości.
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ZALĄŻKI SZKOŁY
Z przekazów ustnych najstarszych 

mieszkańców Ostroroga wiadomo, że 
szkoła powszechna w naszym mieście 
istniała już w II połowie XIX wieku. 
Szkoła była najprawdopodobniej bar-
dzo skromna, gdyż mieściła się przy 
Rynku w budynku prywatnym, którego 
właścicielem był ówczesny nauczyciel 
Apolinary Górnicki. Dopiero z zapi-
sów w kronice szkolnej zaprowadzo-
nej z dniem 1 stycznia 1896r. wynika, 
że 10 października tegoż roku rozpo-
częto przebudowę istniejącego budyn-
ku szkolnego przy ulicy Wronieckiej 
(obecnie znajdują się tam mieszka-
nia prywatne). W dwóch izbach tego 
domu odbywały się zajęcia lekcyjne, 
w innych mieściły się dwa mieszkania 
dla nauczycieli, w tym jedno na podda-
szu. Co ciekawe, ówczesny kierownik 
szkoły – Strzyżewski w swoim miesz-
kaniu prowadził urząd pocztowy. Mu-
simy pamiętać, że w owym czasie nasze 
miasto wyglądało zupełnie inaczej, dzi-
siejsze ulice były wtedy polnymi droga-
mi, a brak oświetlenia utrudniał życie 
wszystkim mieszkańcom.

 
DZIEJE SZKOŁY 
W CZASIE NIEWOLI
Z najstarszej kroniki szkoły wiemy, 

że stale wzrastająca liczba dzieci spo-
wodowała, iż ówczesne władze szkol-
ne postanowiły wybudować nowy bu-
dynek szkolny przy ulicy Wronieckiej 
- tuż przy dawnej szkole, którą po-
stanowiono przeznaczyć w całości na 
mieszkania dla nauczycieli. Projekt 
nowej szkoły opracował budowniczy 
Wysocki z Szamotuł. Budowę rozpo-
częto jesienią 1897 roku, a ukończo-
no w sierpniu roku następnego. Szko-
ła, jak na ówczesne czasy i możliwości 
miasta była imponująca, bo składa-
ła się z trzech dużych izb lekcyjnych 
oraz korytarza. Ponieważ państwo pol-
skie znajdowała się w niewoli, a nasze 
miasto i gmina podlegały rządom pru-
skim, językiem wykładowym w szko-

le był język niemiecki. W języku pol-
skim uczono jedynie religii, ale tylko 
do 1 kwietnia 1901 roku, gdy to za-
rządzenie władz pruskich nakazało 
uczyć tego przedmiotu w języku nie-
mieckim. W ten sposób, tak jak i na 
terenie całego zaboru, władze pruskie 
dążyły do germanizowania dzieci pol-
skich. Jednak opór przeciw germaniza-
cji istniał także w Ostrorogu. Zapiski 
w najstarszej kronice szkolnej mó-
wią, że 3 grudnia 1906 roku wybuchł 
w szkole strajk, w którym udział wzię-
ło 54 uczniów z klasy I. Germaniza-
cji stawiano opór przez cały okres jej 
trwania, aż do momentu odzyskania 
niepodległości przez państwo polskie 
w roku 1918. Wtedy to, po wielu latach 
niewoli, mieszkańcy Ostroroga posta-
nowili szybko zorganizować i urucho-
mić szkołę polską.

ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI, 
LATA MIĘDZYWOJENNE
„Wojna zmiotła wszystkie te trzy 

korony. Polska powstaje! Jaka radość 
napełnia serca polskie! Bo oto słyszy-
my wszędzie naszą mowę polską, tę 
pogardzaną, ukrywaną, przytłumioną 
przez blisko 150 lat. Wybuchła zno-
wu z całą swą pięknością… . Więc, 
gdy Polska powstała, wszyscy zdali 
sobie sprawę, że pierwszym obowiąz-
kiem jest znać swój język i umieć nim 
władać. A drugim, nie mniej ważnym 
wychować młodzież na dzielnych ro-
daków, kochających Ojczyznę. Dla-

tego przede wszystkim pracowano 
wszelkimi siłami nad szkolnictwem. 
Brak było sił nauczycielskich, brak 
podręczników, ale przy wytrwałej 
pracy i dobrych chęciach zaprowa-
dzono pewien porządek […] mrów-
cza praca rozpoczęła się wkoło odbu-
dowania szkoły polskiej.”

Te słowa, zapisane już w języku pol-
skim przez pierwszego polskiego kie-
rownika szkoły w Ostrorogu Józefa Je-
sionka, zapoczątkowały prowadzenie 
kroniki szkoły w naszym ojczystym ję-
zyku. Odzyskanie niepodległości zmo-
bilizowało władze oraz mieszkańców 
miasta i gminy do szybkiego odbudo-
wania szkoły polskiej. Organizowano 
kursy dokształcające dla nauczycieli, 
przy szkolnych inspektoratach powo-
ływano doradców, zdobywano polskie 
podręczniki. 

 18 maja 1919 roku do szkoły został 
uroczyście wprowadzony przez inspek-
tora szkolnego w obecności księdza 
dziekana i reprezentacji szkolnej wspo-
mniany wyżej Józef Jesionek, który od 
tej chwili (do wiosny tegoż roku dzie-
ci uczyli kierownik Zeller i nauczyciel-
ka Paschenda) zaczął pełnić obowiąz-
ki kierownika. Nauczycielkami zostały 
Janina Liebert oraz Kunegunda Koro-
nówna, religii uczył ksiądz Jezierski.

 Od 1 lutego 1923 r. szkołą kiero-
wał Władysław Rath. Na mocy zarzą-
dzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Poznańskiego 2 listopada 1925 r. kie-

Historia szkolnictwa w Ostrorogu 
do 1945 roku

Nowy budynek szkoły – 1898 r. 
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rownikiem został Jan Klein, który na 
tym stanowisku przepracował do lip-
ca 1931 roku, gdy to na własną prośbę 
przeszedł w stan spoczynku.

 Szkoła w ówczesnym czasie pod 
względem stopnia organizacyjne-
go była czteroklasowa, a od roku 1930 
stała się pięcioklasową. Pełna jej na-
zwa brzmiała: Pięcioklasowa Publicz-
na Szkoła Powszechna w Ostrorogu. 
Z dniem 10.09.1931r. kierownictwo 
objął Witold Leszner, który na tym 
stanowisku pozostał do wybuchu II 
wojny światowej. Z jego inicjatywy 
rozpoczęto starania o rozbudowę bu-
dynku szkolnego przy ulicy Wroniec-
kiej. Było to niezbędne do podniesie-
nia stopnia organizacyjnego szkoły 
z pięcioklasowej do siedmioklasowej 
oraz po to, aby uczniowie opuszczają-
cy mury tej szkoły mogli kontynuować 
naukę na tzw. kursach oświaty pozasz-
kolnej. Władze szkolne przychyliły się 
do argumentacji. Opracowano plan 
rozbudowy szkoły, który już 26 czerw-
ca 1934r. został zatwierdzony. W lipcu 
tegoż roku rozpoczęto rozbudowę. Pra-
ce postępowały szybko i 5 październi-
ka 1934r. budynek z nową salą lekcyjną 
został oddany do użytku. Prócz nowej 
sali szkoła zyskała dwa rozległe kory-
tarze, szatnię oraz nowe umeblowanie. 
Ostroróg wszedł w posiadanie szkoły 
najwyżej zorganizowanej, podobnej do 
tożsamych w Szamotułach i Poznaniu. 
W środowisku rosła ranga i rola szkoły.

Grono pedagogiczne zauważyło po-
trzebę współpracy domu i szkoły i tak 
13 listopada 1932r.zaproszono na ze-
branie rodziców i utworzono Koło Ro-
dzicielskie. Już podczas pierwszego 
spotkania omówiono różne zagadnie-
nia, m.in. kwestię kursów oświaty po-
zaszkolnej, zastanawiano się, jak wpły-
nąć na podniesienie frekwencji wśród 
uczniów, ulepszyć sanitariaty. Współ-
praca ówczesnego grona pedagogicz-
nego z rodzicami układała się bardzo 
dobrze, aż do momentu wybuchu II 
wojny światowej.

 Z roku na rok szkoła działała coraz 
sprawniej. Powstawały nowe organiza-
cje i koła rozwijające zainteresowania, 
rozbudzające w uczniach pragnienie 
nauki. Jedną z ważniejszych uroczysto-
ści, która odbyła się 23 kwietnia 1936r. 

było poświęcenie sztandaru PCK Koła 
Młodzieży Szkolnej tejże organiza-
cji przy szkole w Ostrorogu. Poświę-
cenia dokonał miejscowy proboszcz, 
później miała miejsce krótka akademia 
z udziałem kierownika szkoły, nauczy-
cieli, burmistrza Ostroroga, wójta gmi-
ny oraz okolicznych ziemian. Dla upa-
miętnienia tej uroczystości wykonano 
poniższe zdjęcie.

 W roku 1937 władze szkolne prze-
mianowały szkołę w Ostrorgu na szko-
łę III stopnia. W ten sposób otrzyma-
no definitywną odpowiedź w kwestii 
wątpliwości, czy jest to szkoła najwy-
żej zorganizowana. W roku szkolnym 
1938/39 do szkoły uczęszczało oko-
ło 300 uczniów z miasta i okolic. Ilość 
dzieci stale wzrastała, wskutek cze-
go zyskiwała coraz bardziej charakter 
szkoły zbiorczej. Z inicjatywy Inspek-
tora Szkolnego w Szamotułach, w maju 
roku 1938 powstał projekt dalszej roz-
budowy szkoły, której w ówczesnym 
czasie grono pedagogiczne stanowili: 
W. Leszner, W. Kowal, St. Stefański, 
T. Stefańska, H. Strobelówna. Nieste-
ty, wybuch wojny przerwał działalność 
szkoły, zniweczył cały dorobek spo-
łeczności, pokrzyżował wszystkie pla-
ny na przyszłość.

 Po wkroczeniu do Ostroroga wojsk 
nieprzyjacielskich nastał okres prze-
śladowań i niszczenia. Rozpoczęła się 
akcja wysiedlania, której towarzyszył 
bezwzględny terror. Trzeciego grud-
nia 1939 r. wysiedlono z miasta kil-
kadziesiąt rodzin, wśród nich znalazły 
się rodziny nauczycielskie. Wszystkich 
przewieziono do więzienia we Wron-
kach, a później w wagonach do Gene-

ralnego Gubernatorstwa. Represje do-
tknęły także mieszkańców okolicznych 
wiosek. Dzieci mogły pobierać nauki 
w znajdującej się w Wielonku szkole. 
Jednakże często uczniowie ci byli za-
trudniani przy różnego rodzaju pra-
cach, więc niewielu skorzystało z tej 
formy „nauki”. 

 Gdy w styczniu 1945r. Ostroróg zo-
stał wyzwolony spod okupacji hitle-
rowskiej, masowo zaczęła napływać 
wysiedlona podczas działań wojennych 
ludność, rozpoczęto starania o powrót 
do normalnego życia. Już w lutym tego 
samego roku uruchomiono szkołę po-
wszechną, a nad jej ożywianiem czu-
wał ówczesny kierownik Jan Siwiński 
wraz z tymczasowym gronem nauczy-
cielskim. 

Opracowała Urszula Mazurek
fot. Archiwum ZS w Ostrorogu

Grono pedagogiczne, goście oraz uczniowie.

Szkoła po przebudowie – 1935 r.
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5 kwietnia burmistrz Sławomir Sza-
łata, radni Rady Miejskiej w Ostro-
rogu oraz sołtysi poszczególnych so-
łectw z gminy Ostroróg brali udział  
w wyjazdowym Wspólnym Posiedze-
niu Komisji Stałych. Przedstawiciele 
naszej gminy udali się do gminy Pnie-
wy, gdzie zapoznawali się ze stanem 
wybranych świetlic wiejskich. W wy-
jazdowym posiedzeniu uczestniczy-
li także burmistrz gminy Pniewy Jaro-
sław Przewoźny, wiceprzewodniczący 
pniewskiej rady Paweł Prętki oraz nie-
którzy sołtysi sołectw gminy Pniewy.

Zaprezentowane przedstawicielom 
naszej gminy świetlice były przykła-

dem gospodarności pniewskich władz. 
Gmina Pniewy sięgała po środki unij-
ne. Z ich wykorzystaniem zmoderni-
zowała świetlicę w Orliczku. Powsta-
ła tam izba pamięci. Miejsce to często 
odwiedzają dzieci. Odbywają się tak 
ciekawe zajęcia dla młodych mieszkań-
ców gminy.

Świetlica w Zajączkowie została wybu-
dowana od podstaw. W tym przypadku 
gmina również uzyskała dofinansowa-
nie. Tuż przy niej powstała remiza ochot-
niczej straży pożarnej. Zadanie było bar-
dzo kosztowne.

Po wizycie w świetlicach wiejskich 
przedstawiciele obu gmin wzięli udział 
we wspólnym posiedzeniu komisji. Bur-
mistrz gminy Pniewy mówił, że społecz-
ność lokalna jest aktywna i angażuje się 
w sprawy swoich sołectw. Burmistrz Sła-
womir Szałata wskazał, że nasza gmina 
jest spóźniona w stosunku do pniewskiej. 
Dochody w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca są tam najwyższe w naszym 

powiecie. Burmistrz zwrócił również 
uwagę na to, że pniewski samorząd nie 
korzysta z funduszu sołeckiego. W przy-
padku gminy Ostroróg fundusz sołec-

ki jest korzystniejszy, ponieważ większa 
(procentowo) część wyodrębnionych na 
ten cel środków jest później przekazy-
wana do budżetu gminy. Gmina Pniewy 
uzyskiwałaby znacznie mniejszy procen-
towy zwrot środków do budżetu. Do bu-
dżetu gminy Ostroróg wróci około 30% 
środków.

Ostroróg weźmie przykład z Pniew?

Daniel Adamczak zastąpił Grzegorza Hoffę
20 lutego odbyło się walne zebra-

nie sprawozdawczo-wyborcze OSP 
Binino. Jednostka liczy 40 członków 
i jednego honorowego – Kazimierza 
Cembrowicza. W spotkaniu  wzięło 
udział 32 z nich. 

Zebranie otworzył naczelnik Daniel 
Adamczak, który przedstawił również 
sprawozdanie z działalności ratowni-
czo-gaśniczej. Ze sprawozdaniem fi-
nansowym zebranych zapoznał skarb-
nik Stanisław Fiksa.

Tego dnia wybrano nowy zarząd jed-
nostki. Zaszły znaczne zmiany w jego 
składzie. Z funkcji prezesa zrezygno-
wał Grzegorz Hoffa. Nowym preze-
sem został aktywny strażak-ochot-
nik Daniel Adamczak, naczelnikiem 
Mateusz Kamiński, skarbnikiem Sta-
nisław Fiksa, gospodarzem Wojciech 
Kamiński, a kronikarzem Marty-
na Herbowska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się Burmistrz Miasta i Gminy Ostro-
róg Sławomir Szałata, sołtys Agniesz-
ka Sobczak, radny Andrzej Kalemba, 

prezes miejsko-gminny Feliks Burda-
jewicz oraz komendant miejsko-gmin-
ny Sławomir Przybysz.

OSP Binino powstała w 1953 roku. 
Dysponuje jednym wozem bojowym 
marki Man, w który została doposa-
żona w zeszłym roku. Jednostka jest 
mobilna. W 2015 roku uczestniczy-
ła w 25 akcjach ratowniczo-gaśni-
czych (w tym poza terenem naszej 
gminy). Dwóch strażaków-ochotni-
ków brało udział we wszystkich ak-
cjach. To Krzysztof Herbowski oraz 
Daniel Adamczak. Jednostka jest do-
brze wyposażona. Dysponuje m.in. 

pompą pływającą, pompą półszla-
mową, dwiema pilarkami oraz sprzę-
tem do ratowania poszkodowanych 
w wypadkach drogowych.

Strażacy z OSP Binino aktywnie 
uczestniczą w życiu lokalnej społecz-
ności służąc swoją pracą podczas za-
bezpieczania imprez organizowa-
nych na terenie gminy. Jednostka 
w zeszłym roku brała udział w zawo-
dach organizowanych dla OSP z te-
renu gminy. Dziewczęta w wieku 12-
16 lat zajęły pierwsze miejsce. Dobry 
wynik osiągnęli również strażacy 
w wieku powyżej 18 roku życia.

Nowy prezes OSP Binino – Daniel Adamczak (z lewej)



nr 3 (4) marzec/kwiecień 2016 r. Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Ostroróg |  15

Wyróżniono kolejnego społecznika

16 lutego Rada Miejska 
w Ostrorogu podjęła uchwa-
łę dotyczącą nadania tytu-
łu „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Ostroróg”. Rad-
ni zdecydowali o uhonoro-
waniu Pana Ignacego Figas. 
Zgłoszenie w sprawie przy-
znania tytułu złożył Klub 
Seniora „Jaśki” z Ostroroga. 
Społeczna działalność I. Fi-
gasa miała szeroki zakres – 
począwszy od działacza sportowego 
w LZS, poprzez członkostwo w OSP 
Ostroróg czy sprawowanie funkcji 
radnego od 1984 do 1992 roku. Igna-
cy Figas przez 22 lata przewodniczył 
Klubowi Seniora „Jaśki” z Ostroroga. 
Za pracę zawodową i społeczną zo-
stał odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski (w 
1985 roku), Srebrnym Krzyżem Za-
sługi (w 1978 roku), Srebrnym i Zło-
tym Medalem za zasługi dla Po-
żarnictwa (w latach 1980 i 1995), 
Odznaką za Zasługi w Rozwoju 
LZS Województwa Poznańskiego 
(w 1996 roku) oraz Odznaką Zasłu-
żony Pracownik Przemysłu Spożyw-
czego i Skupu (w 1977 roku).

– Z powodu stanu zdrowia Pan Igna-
cy Figas nie mógł przybyć osobiście, na-
tomiast stosowny adres oraz akt nada-

nia zostaną odczytane a wraz z Panem 
Burmistrzem wręczymy je w później-
szym terminie – powiedział podczas 
sesji Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Ostrorogu Rafał Szorcz.

Adres, o którym wspomniał prze-
wodniczący rady opatrzony został 
cytatem Jacksona Browna Jr: „Życie 
nie wymaga, żebyśmy byli najlepsi, 
ale żebyśmy dawali z siebie wszyst-
ko”. W piśmie wyjaśniono, że nadany 
tytuł  jest uhonorowaniem kilkudzie-
sięciu lat  zaangażowania i czynnego 
wspierania różnorodnych inicjatyw 
społecznych w gminie Ostroróg.

„Wyrażamy wielkie uznanie nie 
tylko dla przykładnej postawy, którą 
wyróżniał się Pan podczas wieloletniej 
– aktywnej działalności w Ochotniczej 
Straży Pożarnej czego uhonorowaniem 
było nadanie Srebrnego Medalu za Za-

sługi dla Pożarnictwa oraz 
Złotego Medalu za Zasługi dla 
Pożarnictwa. Ogromny wkład 
i poświęcenie w działalność 
Ludowego Zespołu Sportowego 
zostały docenione przez nada-
nie Panu Odznaki za Zasługi 
w Rozwoju LZS Wojewódz-
twa Poznańskiego oraz Od-
znaki za społeczny wkład pra-
cy w rozwój Kultury f izycznej 
i turystyki na terenie woje-

wództwa poznańskiego – „Honorowy 
Dysk”.                                             

Pełnienie przez Pana funkcji prze-
wodniczącego Klubu Seniora „Jaśki” 
zaowocowało ogromną integracją śro-
dowiska ludzi zrzeszonych w organi-
zacji i wyjście grup seniorskich poza 
granice gminy, powiatu a nawet woje-
wództwa.

Przez wiele lat umiejętnie wspierał 
Pan wiele inicjatyw nie tylko miesz-
kańców, ale także władz naszej Gminy. 
Jest Pan człowiekiem zawsze przyja-
znym ludziom i pomocnym w rozwią-
zywaniu problemów.

Na dalsze lata życia, życzymy Panu 
zdrowia, błogosławieństwa Bożego 
na każdy dzień” – napisali w adresie 
skierowanym do Ignacego Figas bur-
mistrz Sławomir Szałata oraz prze-
wodniczący rady Rafał Szorcz.

Zofia  Ruda 28 marca obchodziła ju-
bileusz 90. urodzin. Pani Zofia miesz-
ka w Oporowie. Z tej okazji burmistrz 
Sławomir Szałata odwiedził ją w domu 
i złożył okolicznościowe życzenia oraz 
wręczył kwiaty. Drugi bukiet jubilatka 
otrzymała od sołtys Oporowa – Barba-
ry Bartkowiak, która wręczyła go w imie-
niu rady sołeckiej oraz członków Stowa-
rzyszenia Mieszkańców Wsi Oporowo.

- Pani Zofia Ruda jest aktywną oso-

bą. Chętnie uczestniczy w różnych 
spotkaniach organizowanych w Opo-
rowie. Jest członkiem Klubu Seniora 
„Jaśki” w Ostrorogu. To wesoła i sym-
patyczna osoba. Urodziła się w Pnie-
wach, ale w Oporowie zamieszkuje 
przez większość swojego życia – mówi 
Barbara Bartkowiak. 

Zofia Ruda mieszka w Oporowie od 
1958 roku. Ma trzech synów, pięcioro 
wnuków i sześcioro prawnuków. 

Jubileusz Zofii Rudej

Nadawanie honorowych tytułów stało się chlubną tradycją podczas posiedzeń Rady 
Miejskiej w Ostrorogu. W lutym kolejny działacz społeczny został wyróżniony przez 
radnych za swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności. Ignacy Figas nie mógł przybyć 
na sesję osobiście, dlatego reprezentanci samorządu gminnego stosowny adres oraz 
akt nadania wręczyli później.
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Kategoria dziewczynki klasy I –III: 
1 miejsce – Borowik Dominika 
2 miejsce – Słupińska Jagoda 
3 miejsce – Bartkowiak Zuzanna 
 
Kategoria chłopcy klasy I –III: 
1 miejsce – Szalbot Michał 
5 miejsce – Zarębski Maciej 
6 miejsce – Kuster Mateusz 
 
Kategoria dziewczynki klasy IV: 
2 miejsce – Chuda Kornelia 
 
Kategoria chłopcy klasy IV: 
1 miejsce – Woźny Wojciech 
2 miejsce – Woźny Marcin 
3 miejsce – Stokłos Jakub 
4 miejsce – Wald Kamil 
5 miejsce – Talma Kacper  
Kategoria dziewczynki klasy V: 
1 miejsce – Nowicka Aleksandra 
 
Kategoria chłopcy klasy V: 
1 miejsce – Pospieszny Mateusz 
 
Kategoria dziewczynki klasy VI: 
4 miejsce – Kieda Weronika 
 
Kategoria chłopcy klasy VI: 
1 miejsce – Woźny Wiktor

W drugim dniu (8 kwietnia) rywalizo-
wali uczniowie gimnazjów. Wyniki naszych 
uczniów z Gimnazjum w Ostrorogu się nastę-
pujące:

Kategoria dziewczyn klasy I gimnazjum: 
1 miejsce – Wald Julia 
 
Kategoria chłopcy klasy I gimnazjum: 
1 miejsce – Talma Jakub 
 
Kategoria dziewczyn klasy II gimnazjum: 
1 miejsce – Cembrowicz Katarzyna 
 
Kategoria dziewczyn klasy III gimnazjum: 
1 miejsce – Dominiczak Agnieszka 
2 miejsce – Zielińska Marta 
 
Kategoria chłopcy klasy III gimnazjum: 
1 miejsce – Rosa Radosław 
2 miejsce – Kiona Przemysław

Memoriał Kazimierza Bartoszaka za nami
W dniach 7-8 kwietnia br. w Dusznikach od-
był się Memoriał Kazimierza Bartoszaka 
w tenisie stołowym. W pierwszym dniu ry-
walizowały dzieci ze szkół podstawowych. 
Wyniki naszych uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Ostrorogu przedstawiają się następująco:

W zawodach startowało około 150 uczniów 
ze szkół podstawowych i gimnazjów powia-
tu szamotulskiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali okoliczno-
ściowe pamiątki, a medaliści pamiątkowe sta-
tuetki i nagrody rzeczowe.

Tekst i foto UKS Nałęcz Ostroróg


